
الجديد:  الدرس بدأ تعالى الله قال ثم
عع : القارئ عر عش مم ((  كك عن عل من مم ددِني صصصصب ى عم ا ال مه عو ححصص ا مبصص كنحو

مذ ي صلصص عنصص ا عوا مي عح مو عك عأ ميصص عل عمصص ا مإ عن ا عو مي صصصص مه عو عم مبصص مهيصص عرا مب مإ
عسب ى كمحو عسب ى عو معي من عو كمصصحوا عأ مقي عن عأ ددِني كقصصحوا عوال الصص صر عف عت عت

مه عر مفي كب علصب ى عك عن عع مكي مر مشص كم مل مم عمص ا ا كه كعحو مد مه عتص ميص عل كه مإ صلص ال
مب ي عت مج مه عِني مي عل من مإ كء عمصص عشصصءآ مد ي عِني مهصص عِني مه عو ميصص عل من مإ كب عمصص منيصص )) كِني

] .13[الشورى:
عع : وجل عز قال : ثم الشيخ عر عش مم ((  كك عن عل من مم ددِني عمصص ا ال
صصب ى مه عو حح ا مب مذ ي كنحو صل عن ا عوا مي عح مو عك عأ ميصص عل عمصص ا مإ عن ا عو مي صصصص مه عو مبصص

عم مهي عرا مب عسب ى مإ كمحو عسب ى عو معي من عو كمحوا عأ مقي عن عأ ددِني ) إلى) ال
الحمد, وةمعنننى ولله الةمة لهذه الخطاب لكم آخره, شرع

(( مصص اشننريعة, هنني:  لكننم وجعل لكم سن أي لكم شرع
أنبيصص اء أول " وهصصحو:  الشننارح  قننال)) نحوح ا به وصب ى

أن هننذا, والصننواب فنني اللننه رحمه  وتساهل" الشرِنيعة
الحننديث فنني جنناء الشننريعة, لن رسننل أول : هننو يقننول

نصصحوح إلصصب ى ِنيصصأتحون القي امصصة ِنيصصحوم الخلق أنالصحيح: 
رسصصحول أول : أنصصت لصصه فيقحولصصحون لهصصم ليشصصفع

ينبغنني النننبي, ول ةمننن أخص الرسول  ولنالله, أرسله
: نقننول أن الصننواب العننم, إذا إلننى الخص عن نعدل أن
آدم فهننو الشننريعة أنبينناء أول الشريعة, أةما رسل أول هو

برسننول, ليننس ةمكلننم, لكنننه والسننلم, نننبي الصل ة عليه
بعنند, يختلفننوا لننم الناس لن رسول غير كونه ةمن الحكمة
فيمننا الننناس بيننن ليحكمننوا الرسننل أرسننل تعننالى واللننه

أمصة النص اس (( ك ان:  وعل جننل قننال كمننا فيننه اختلفوا
ومنصصذرِنين مبشصصرِنين النصصبيين اللصصه فعبصصث واحصصدة
النصص اس بيصصن ليحكصصم بص الحق الكتصص اب معهصصم وأنزل



اختل,ف, فيننه ةما آدم عهد في ) لكن) فيه اختلفحوا فيم ا
أن تننوجب أشننياء ول ةمغريننات هننناك وليننس قليننل العنندد
بشننريعة تعننالى للننه يتعبد آدم كان  الناس, فلذلك يختلف
وانتشننروا كننثروا يتبعننونه, لمننا ؟ لننه, أبنننائه شننرعه الننتي

الرسننل, إلننى الضننرور ة بنل الحاجة جاءت حينئذ واختلفوا
لن ؟ الشريعة, لماذا رسل أول : هو نقول أن الولى إذن
آدم.  الشريعة أنبياء أول

الننذي لكننم يعننني: وشننرع))  إلينصص ا أوحينصص ا (( والصصذ ي
علننى  ةمعطوفننة)) إليصصك أوحين ا (( والذ ي إليك؛ أوحينا
 والوصننية:)) نحوح ا به وصب ى : (( م ا قوله  في)) (( م ا

(( والذ ي وصية به, يسمى يهتم الذي بالشيء العهد هي
إبراهيم به وصين ا (( وم ا القرآن  وهو)) إليك أوحين ا

أول تعننالى اللننه أكننبر, ذكننر  اللننه)) وعيسب ى ومحوسب ى
ذلننك بينن ةمننا ذكننر وآخرهننم, ثننم الرسل هم الذين النبياء
أول والوسننط, ةمننن الطرفيننن بيننن وتعالى سبحانه ليجمع
اللننه صننلى ةمحمنند ؟ نوح, وآخرهم ؟ الكرام الرسل هؤلء
الرسننل ةمننن العزم أولوا هم الخمسة وسلم, هؤلء عليهم

من العزم أولحوا صبر كم ا (( ف اصبر:  تعالى الله قال
واحد. : هذا ةموضعين في القرآن في ) وذكروا) الرسل

مذ:  تعننالى قننوله والثنناني  مإ عو عن ا ((  مذ عخصص عن عأ عن ممصص دييصص مب صن ال
مم كه عق عثصص ا عك ممي منصص مم من عو ممصص حح عو عم كنصصحو مهيصص عرا مب مإ عسصصب ى عو كمحو عو
عسب ى معي ] نعم. 7) [الحزاب:) عو
أن عيسصصب ى ومحوسصصب ى إبراهيصصم بصصه وصصصين ا (( ومصص ا
ل أي, ولننذلك بمعنننى تفسيرية هذه ) أن) الدِنين أقيمحوا

أقيمصصحوا (( أنوالتبيين:  التفسير لمجرد لنها شيئا تعمل
به يعني: ائتوا الدين   أقيموا)) فيه تتفرقحوا وال الدِنين



النندين هننو ؟ القيننم النندين هننو ةمنحر,ف, وةما غير ةمستقيما
كما الدين نقيم أن علينا وجل, فيجب عز الله شرعه الذي
كان عنه, ولذلك نقصر ول فيه نغلو وجل, ل عز الله أقاةمه
أقسام:  ثلثة على الله دين في الناس
أةمرنننا الذي اعتدلوا, فما وقسم قصروا وقسم غلوا قسم

ول ةمتجاوزين  غير)) الدِنين أقيمحوا (( أن العتدال ؟ به
تجنناوزا, أو قصننروا ةممن أقوام هلك عنه, ولذلك قاصرين

النننبي الغلننو, قننال وهننو التجنناوز الخطننر ؟ أخطننر وأيهما
قبلكصصم كصص ان من أهلك ( إنم ا:  وسلم عليه الله صلى
عنننه, يقلع يكاد فل دين هذا أن يعتقد الغالي  ولن) الغلحو

ةمننن يوةما نفسه حاسب فربما ةمقصر أنه يعتر,ف والمقصر
المبتدعننة بنندع تجنند أخطننر, ولننذلك وأتننم, فننالغلو اليننام
وتجنناوزوا الننبيت آل فنني غلو ةمثل الغلو, فالرافضة أشدها

الننذي والسننلم الصننل ة عليننه للرسننول الحنند, والمؤلهننة
الرسننول فنني غلننو وجننل عننز اللننه ةمننن أشد أنه يعتقدون

أن الننناس ةمننن يرينندون الذين الدين في وهلكوا, والغالية
غلننو أيضننا كننبير ة يفعلننوا وأل النندين علننى يسننتقيموا

الغلننو أن وجنندت البنندع تننأةملت إذا أنننك كالخوارج, المهم
هننو ةما أن يعتقد الغالي النسان, لن على خطرا أشد فيها
بعنند اسننتقام وربمننا ةمقصر أنه يعر,ف دين, والمقصر عليه

ذلك. 
وال الصصدِنين أقيمصصحوا (( أن:  وتعننالى تبننارك اللننه قننال

ةمعنيين:  على يطلق ) الدين) فيه تتفرقحوا
. : الجزاء الول المعنى

وعلننى العمننل علننى يطلق : العمل, يعني الثاني والمعنى
وتعننالى: تبارك الله قول العمل على إطلقه الجزاء, فمن



ولنني عملكننم لكننم ) يعننني) دِنيصصن ولصص ي دِنينكم (( لكم
عمل ي ل ي فقل كذبحوك (( فإنتعالى:  عملي, كقوله

: تعالى قوله لجزاء ا على إطلقه وةمن )؛) عملكم ولكم
ِنيصصحوم مصص ا أدراك مصص ا ثصصم الدِنين ِنيحوم م ا أدراك (( وم ا
ِنيصصحوم (( م الكصننل ة:  كننل في نحن نقرأه ) وةما) الدِنين

أقيمصصحوا (( أن الجننزاء ؟ يننراد المعنييننن ) أي) الصصدِنين
الدِنين أقيمحوا (( أن العمل ؟ به المراد ةما  هنا)) الدِنين

فتكونوا دينكم في تتفرقوا ) يعني: ل) فيه تتفرقحوا وال
وهننذا النندين فني التفننرق عننن وجل عز الله أحزابا, فنهى

أةمننر الشيء عن النهي عليه, لن الجتماع وجوب يستلزم
علننى يجننب الضنند, وحينئننذ هننذا إل لننه يكننن لننم إذا بضده

فيه, وةمننا يتفرقوا وأل الله دين في يجتمعوا أن المسلمين
لمننن واحنند ةمنننه الهد,ف فإن الراء ةمن فيه العلماء اختلف

يرينند إنمننا المختلفيننن ةمننن واحنند كننل نيتننه, لن صننلحت
كننان الطريننق, وإذا فنني اختلفننوا لكن الحق إلى الوصول
أن يجننوز ل فننإنه الحننق إلننى الوصننول وهننو واحنند الهد,ف
هننذا يجوز التجاه, ل في للتفرق سببا الختل,ف هذا يجعل

اختل,ف ةمننع حننتى والجتمنناع الوحنند ة تجننب إطلقننا, بننل
عنهنم اللنه رضي الصحابة الغرر الساد ة كان الراء, ولهذا

فننالقلوب ذلننك وةمننع ةمهمننة كننثير ة أشننياء فنني يختلفننون
حصل القلوب تفرق إلى بهم الختل,ف وصل واحد ة, ولما

وةما والزبير وعائشة وةمعاوية علي بين الفتن ةمن حصل ةما
ةمختلفننون الننناس أن شك ل الحاضر وقتنا ذلك, في أشبه

ن وةمنهنم سياسني اتجاها يتجه ةمن فمنهم اتجاهنا يتجنه ةم
كننثير ة, فننالواجب ةمعتدل, اختلفات هو ةمن وةمنهم صوفي

واحند ة أةمنة نكنون الختل,ف, وأن هنذا فتيل ننزع أن علينا



كعحوا:  يقول الله لن فنفشل نتفرق ل حتى مطي عأ عو عه ((  صلصص ال
كه عل كسحو عر كعحوا عوال عو عز عن ا كلحوا عت عش مف عت عب عف عه مذ عتصص مم عو ككصص كح )) مرِني
كروا قيمننة لكننم يكننن يعننني: ول مب مصصص عوا صن ((  عه مإ صلصص عع ال عمصص

عن مرِني مب صص ا السننف ةمننع الن نجنند ] ولهننذا46) [النفال:) ال
بهننذا أصننيب السننلةمية بالصننحو ة يسننمى ةمننا أن الشننديد

بعضنا, ويضنلل بعضنهم يلمز المتدينين نفس البلء, وصار
بعضننهم يكفننر بعضننا, وربمننا بعضننهم ويبنندع بعضا بعضهم

أن ةمنهننم يننراد الننذين الصحو ة, وصار تلك بعضا, فضاعت
صنناروا الله أعداء على وحربا الله أعداء على حزبا يكونوا

فيننه يبننذل ةمننا بأنفسهم, وهننذا وأحزابا أنفسهم على حربا
ةمجانننا, لننه حصننل وقنند ليحصننل يكننون ةمننا أغلننى العنندو

ننندعها, وأن وأن الختلفننات هننذه نزيل أن علينا فالواجب
فلن سب في ةمجالسهم الناس ةمن كثير به يعمر ةما نترك

هننذا لن وفلن فلن فنني الغلو أو وفلن فلن ذم أو وفلن
لنننا يضر, ةمننا بل شيئا يفيد ول الحقاد ويولد الوقات يضيع

حيننا كننان الحسنناب, وإن واجننه فقنند ةميتا كان ولفلن, إن
هنذا هنو همننا أكنبر نجعنل أن الستقاةمة, وأةمنا له فنرجوا
اللننه ينهننى بالشر, ولهننذا إل الةمة إلى يعود ل الذي الكلم

اليننة: هننذه فنني كمننا آيننات عد ة في التفرق عن وجل عز
اختلفت ) فإذا) فيه تتفرقحوا وال الدِنين أقيمحوا (( أن
للجتهنناد ةمحننل وهننو الراء ةمننن رأي فنني وصنناحبك أنننت

لنننه ؟ يخالفننك, لمنناذا لننن صاحبك أن تعتقد أن فالواجب
هننو : هذا فقال اجتهد أنت, هو تسلكه الذي السبيل سلك

ةمننا الصننواب, إذا هننو فقلت: هذا اجتهدت الصواب, وأنت
أن يمكننن الحننق, ول إلننى الوصول ؟ ةمنكم واحد كل ةمراد
عليننك, وحينئننذ حجة اجتهاده ول عليه حجة اجتهادك يكون



أنننه أعتقنند فأنننا خننالفني لو حتى ةمتفقين الواقع في نكون
ة نريند ول الحنق نقصند كلنا ةموافقني, لننا الحنق, ةمخالف

الخل,ف هذا ةمن يتخذ الناس بعض أن الن السف ةمع لكن
والطعن.  للتفرق سلما ةمنه يتخذ الجتهاد ةمحل هو الذي
كننل أفريقيتننان طائفتننان حضننرت ةمنننى فنني سنوات قبل

التي الدعو ة أةمير إلى وتكفرها, فأتوا الخرى تلعن واحد ة
فنني جنندا جنندا ةمتشاكسننين إليه أتوا أعضائها ضمن ةمن أنا

حننرام, فهننو بلنند فنني حننرام شننهر في الحج أيام في ةمنى
قننال: هننؤلء الةمننر؟ ةمعهم, وش إلي حضر خير الله جزاه

عليننه اللننه صننلى الرسننول سنننة عننن رغبننوا كفار, هننؤلء
( من:  وسننلم عليننه اللننه صلى الرسول قال وقد وسلم
ةمنهم, كلم نبرأ  ونحن) من ي فليس سنت ي عن رغب

الطننائفتين إحنندى الخل,ف ؟ الخل,ف عجيننب, وةمننا طويننل
اليسرى, على اليمنى اليد يضع فإنه يصلي قام : إذا تقول

يننديه, يرسننل يصننلي قننام : إذا تقننول الخننرى والطائفننة
فنني خل,ف العقينند ة, المسننألة فنني خل,ف هي ةما المسألة

يقننول واحنند اجتهنناد, كننل ةمحل هي الصل ة سنن ةمن سنة
عليننه الله صلى النبي سنة عن رغب لنه كافر : إنه للخر
عن رغب ( من:  وسلم عليه الله صلى قال وقد وسلم

صننار الشننباب البلء, الن  شننو,ف) من ي فليس سنت ي
الشننخص الشننخاص, يجعلننون في آخر أةمر في اختلفهم

طيننب فلن قننال: واللننه إذا ؟ فلن فنني تقننول هنندفا, ةمننا
أعطنني وكأنمننا صنندره الله, انشننرح عباد خير وةمن حبيب

فني انحنرا,ف عننده الرجنل هننذا : واللنه قيننل الجنة, وإذا
صنندره وضنناق انقبننض كذا وفيه كذا فيه المسلك, إنسان

إن والرجننال إخننوان, الننناس يننا غلننط صاحبه, هننذا وترك



ةمسلمون لنهم خطئهم عنهم يعفوا أن الله فسأل أخطئوا
فخننذ أصننابوا السننلم, وإن ةمننن يخرجننون ل كننانوا ةمهمننا

تجعلهننم أن بننه, أةمننا تأخننذ ل واحمده, وخطئهننم بصوابهم
أدعننوا أنننا عظيننم, لننذلك غلننط فهننذا والننبراء للولء ةمحكا

الطريقننة هننذه نبننذ إلننى وغيرهننم السننعوديين ةمن إخواننا
ةمنننا واحنند كننل إخننوان, وأن أننننا نعتقنند عنهننا, وأن والبعد
نهانننا, اللننه لن للتفننرق سببا هذا نجعل بعمله, وأل ةمجزي
فيننه شننيء عننن إل ينهانا ل الله أن اليقين علم نعلم ونحن

غيننر  يعننني)) الدِنين أقيمحوا (( أن:  يقول ضررنا, فهنا
)) فيصصه تتفرقصصحوا (( وال ةمقصنننرين ول فينننه ةمغنننالين
عليه.   اجتمعوا
) كننبر:) إليصصه تصصدعحوهم مصص ا المشركين علب ى (( كبر
 يعني)) المشركين (( علب ى عليهم واشتد عظم بمعنى

المشنرك التوحيند, لن  ةمن)) إليه تدعحوهم (( م ا بالله
التوحينند, هننو عنننده شننيء التوحيد, أكننبر هو عليه يكبر ةما

فنني قننالوا التوحيد, ولهننذا هو عليه يشق شيء أكبر يعني
إلهصص ا اللهصصة (( أجعل:  وسلم عليه الله صلى الرسول
منهصصم المل وانطلصصق عجصص اب لش يء هذا إن واحدا

لشصص يء هصصذا إن آلهتكصصم علصصب ى واصبروا امشحوا أن
بننالله, والعينناذ الشرك على أنفسهم صبروا ) شف) ِنيراد

 أي)) عجصص اب لشصص يء هذا (( إن:  التوحينند في وقالوا
إشراكهم هو ؟ حقيقة العجاب الشيء هو جدا, فما عجيب

خننالق ول خننالقهم أنننه هننم يقننرون وجننل, الننذي عز بالله
التوحينند, عليهننم يعظم المشركين أن نأخذ هنا سواه, ةمن

أن بنند فل التوحينند عليهننم يعظننم كننان : إذا لكننم وأقننول
وانتشنناره, وقياةمه التوحيد هذا بين يحول سبب كل يفعلوا



تدافعه, فهم أن لبد عليك عظيم شيء كل ؟ كذلك أليس
الن تسنننمع وأهلنننه, ولهنننذا التوحيننند علنننى حنننرب الن

عليهننا هننم الننتي ديننانتهم في ةما على النصارى ةمخططات
تجنندهم والمحسننوس للمعقننول والمخالفننة الضننلل ةمننن

تشننويش, والننتي فيهننا ليننس الننتي القوية الذاعات يبثون
عليه, هم الذي الدين إلى للدعو ة ةمناسبة أوقات في تأتي

إلننى ةمنهم, لكن بريء المسيح, المسيح دين إلى أقول ةما
عليهننم يكننبر البنندع أهننل بعننض عليه, تجد هم الذي الدين
دعوا ةمنن جندا دعوا ةمنن السننة, ويحناربون إلنى ي إلنى ي

يقننول عليهم, فهنا عظيم السمعة, لنه السنة, ويشوهون
اللصه إليصه تصدعحوهم مص ا المشصركين علصب ى (( كبر: 

). ) ِنينيب من إليه وِنيهد ي ِنيش اء من إليه ِنيجتب ي
يختننار بمعنننى )) يجتننبي إليصصه ِنيجتصصب ي  اللصصه: (( يقننول

اللننه رحمننه الضننمير  أعنناد)) (( إليه:  وقوله ويصطفي
أن وهننو قننال ةممننا أقننوى احتمننال فيننه التوحيد, ولكن إلى

نفسننه إلى يجتبي الله وجل, أي عز الله إلى يعود الضمير
ينيننب, وهننذا ةمننن نفسننه إلننى يشاء, ويهنندي ةمن وجل عز

ةمننن إليننه يختننار تعننالى المؤلننف, فننالله سلك ةمما أحسن
إليننه, اختننارهم ةممننا وإينناكم يجعلنننا أن اللننه يشاء, نسننأل

المسننتقين, صننراطه يهننديهم آخريننن, فننالولون ويكننره
(( اللهالسبب,  فعلوا الذين هم يضلهم, لنهم والخرون

أن جنندا قريبننا علينننا ةمر  ولكنه)) ِنيشءآء من إليه ِنيجتب ي
بحكمنة, ل ةمقنرون فننإنه بالمشنيئة اللنه علقننه شننيء كل

لحكمنننة, إل تغيينننرا أو إعنننداةما أو إيجنننادا شنننيئا يشننناء
طنناعته, على يقبل ةمن  أي)) ِنينيب من إليه (( وِنيهد ي

اللننه يهننديه  فهننو" طص اعته إلب ى " ِنيقبلالشارح:  يقول



رواه فيمننا وسننلم عليه الله صلى النبي عن ثبت إليه, وقد
عبصصد ي إلصص ي تقصصرب ( م ايقننول:  تعالى الله أن ربه عن

 يعننني) عليصصه افترضصصت ممصص ا إلصص ي أحصصب بشصص يء
عبصصد ي ِنيزال ( والالنوافل:  ةمن الله إلى أحب الفرائض
كنت أحببته أحبه, فإذا حتب ى ب النحوافل إل ي ِنيتقرب
وِنيصصده به ِنيبصر الذ ي وبصره به ِنيسمع الذ ي سمعه
, وكننذلك) به ا ِنيمش ي الت ي ورجله به ا ِنيبطش الت ي
تقصصرب ( مصصنالقدسنني:  الحديث في وتعالى تبارك قال
إلصص ي تقصصرب ومصصن ذراعصص ا إليصصه تقربصصت شصصبرا إل ي

أتيتصصه ِنيمشصص ي أتصص ان ي ومصصن ب اع ا إليه تقربت ذراع ا
ويعينننه إليننه يهننديه الله فإن الله إلى أناب  فمن) هرولة

. طيب ويسدده, واضح
عننز الله عند الدين شرع : أن الكريمة الية هذه فوائد ةمن

يشننرعون الننذين علننى تعالى الله أنكر وحده, ولهذا وجل
لهصصم (( شصصرعحوا:  فقننالوا الله به يأذن لم دينا لقواةمهم

) .) الله به ِنيأذن لم م ا الدِنين من
بنندليل, إل المنننع العبننادات فنني الصننل : أن فوائدها وةمن
اللننه إلننى بننه يتقننرب عمل يعمننل شخصننا رأيننت إذا ولهذا
فالصننل العبادات غير دليل, بخل,ف أقام إذا إل عليه فأنكر
عبنناد ة ليننس شيئا يفعل شخصا رأيت إذا الحل, ولهذا فيها

. الدليل فعليك عليه فأنكرت
ةمن واحد ة النبياء أديان الكريمة: أن الية هذه فوائد وةمن
(( م القننوله:  وسننلم عليننه اللننه صننلى ةمحمنند إلننى نننوح

التوحيد هذا ) فما) إليك أوحين ا والذ ي نحوح ا به وصب ى
تعننالى: قوله أفاده ةما هو الديان في التوحيد الديان؟ في

اللصصه اعبصصدوا أن رسصصحوال أمة كل ف ي بعثن ا (( ولقد



فنني العاةمننة القاعنند ة هنني ) فهذه) الط اغحوت واجتنبحوا
واجتنبصصصحوا اللصصصه اعبصصصدوا (( أنالرسنننالت,  جمينننع

يناسننبها ةمنا أةمننة فكل والمنهج الشرائع  أةما)) الط اغحوت
)) ومنه اج ا شرعة منكم جعلن ا (( لكل:  تعالى لقوله
ةمنهننم أقننوام علننى اللننه يشدد إسرائيل بني أن نجد ولهذا

عيسننى الخننرى, قننال الشريعة في ويخفف الشريعة في
بعصصض لكصصم (( ولحل:  والسلم الصل ة عليه ةمريم ابن

الرسننالت, توحينند هننو الصننل ) إذا) عليكم حرم الذ ي
كصصل فصص ي بعثنصص ا (( ولقدإليننه:  المشار هو الصل وهذا
)) الطصص اغحوت واجتنبصصحوا اللصصه اعبدوا أن رسحوال أمة
أةمننة لكننل وجننل عز الله يشرع فهذا والمنهاج الشرائع أةما
فنني يناسننبها ةمننا لها يشرع الواحد ة الةمة يناسبها, حتى ةما

الشننريعة هننذه فنني كالمنسوخ أةمرها آخر وفي أةمرها أول
. السلةمية

وإبراهيننم نننوح نبننو ة الكريمة: إثبننات الية هذه فوائد وةمن
ومصص ا نحوحصص ا بصصه وصصصب ى (( م ا:  لقننوله وعيسى وةموسى
) .) وعيسب ى ومحوسب ى إبراهيم به وصين ا

وتعننالى تبننارك اللننه : عناية الكريمة الية هذه فوائد وةمن
العهنند هنني وصننية, والوصننية ذلننك جعننل حيننث بالشننرائع

. به المهتم بالشيء
وحنني الكريننم القننرآن هننذا الكريمننة: أن الية فوائد وةمن

وسننلم عليننه اللننه صننلى الرسننول إلننى تعننالى الله أوحاه
) .) إليك أوحين ا (( والذ ي:  لقوله
لجميننع شنناةمل القننرآن : أن الكريمة الية هذه فوائد وةمن

قننال  فننإن)) إليصصك أوحينصص ا (( والذ يلقوله:  الشريعة
؟ تفصننيل القننرآن فنني يوجنند ل ةمننا الشننريعة قائننل: فنني



فنني هننل بحثنننا أننا لو إليه, يعني الشار ة فالجواب: تكفي
ركعاتهننا عنندد وعلننى الصننلوات عنندد علننى يدل ةما القرآن
ةموجننود, لكننن هننو الجننواب: ل, ةمننا لكان ؟ كيفياتها وعلى
اللننه صننلى اللننه رسول نطيع أن يأةمرنا وجل عز الله كون
اللننه صننلى الرسول سنة يكفي, لن تبعه وأن وسلم عليه
هننذا تتضننمنه, وعلننى ةمننا وبكننل بهننا أةمرنننا قد وسلم عليه

بالشننار ة إةمننا القننرآن فنني ةموجننود ة كلهننا الشريعة تكون
بالتصريح.  وإةما واليماء

صننلى النننبي رسننالة إثبننات الكريمننة الية هذه فوائد وةمن
) .) إليك أوحين ا (( والذ ي:  قال حيث وسلم عليه الله

جميعهننم الةمننم الكريمننة: أن اليننة هننذه فوائنند وةمننن
(( أن:  لقننوله فيننه التفرق وعدم الدين بإقاةمة ةمأةمورون
) .) فيه تتفرقحوا وال الدِنين أقيمحوا

أوحننى للننذي ةمنا,ف الله دين في التفرق فوائدها: أن وةمن
نوحا به ووصى وسلم عليه الله صلى الله رسوله إلى الله

. وعيسى وةموسى وإبراهيم
النننبي إليننه ينندعوا ةمننا الكريمننة: أن اليننة هذه فوائد وةمن
علننى وشنناقا عظيما كان توحيد ةمن وسلم عليه الله صلى

مصص ا المشصصركين علصصب ى (( كصصبرلقننوله:  المشننركين
كننان ةمننتى أنه الفائد ة هذه على ) ويتفرع) إليه تدعحوهم
بكننل يسننعوا أن فلبنند المشننركين علننى كننبيرا التوحينند

إنسننان كننل التوحينند, لن هننذا إحبنناط علننى جهننودهم
شنناقا يكننون ةمننا إزالة في يسعى أن لبد فطرته بمقتضى

كينند ةمننن الحننذر فائنند ة: وهننو ذلننك علننى عليننه, ويتفننرع
النننبي الكريمننة: أن اليننة هننذه فوائنند . وةمننن المشننركين

وغيننر المسننلمين ينندعوا كننان وسننلم عليننه اللننه صننلى



المشصصركين علصصب ى (( كبرلقوله:  الله لدين المسلمين
فنني وشنناهده تطننبيقه وقع قد ) وهذا) إليه تدعحوهم م ا

البلد إلننى يخننرج وسنلم, كنان علينه الله صلى النبي حال
الطننائف, إلى خرج كما التوحيد إلى الناس ليدعوا الخرى

عليننه القبائننل علننى نفسننه يعننرض الحج ةموسم في وكان
( أال:  ويقننول وينندعوهم قبيلننة لكل يأتي والسلم الصل ة

رسصص الة أبلصصغ حصصتب ى ص نححوه ا كلمة أو ص ِنيؤوِنين ي أحد
كلم رسص الة أبلصغ أن منعصحون ي قرِنيشص ا فصإن ربص ي
). رب ي
بعننض على يمن قد الله أن الكريمة الية  هذه فوائد وةمن

من إليه ِنيجتب ي (( الله:  لقوله والهداية بالجتباء العباد
) .) ِنيش اء
وجننل عننز اللننه ةمشننيئة الكريمننة: إثبننات اليننة فوائد وةمن
) فيكننون) ِنيش اء من إليه (( ِنيجتب يلقوله:  العبد لفعل
: إن يقولننون الننذين القدريننة علننى ؟ ةمننن علننى رد فيهننا

. فعله في تعالى لله ةمشيئة ول بعمله ةمستقل النسان
ةمنيننب لكننل الهدايننة الكريمة: إثبننات الية هذه فوائد وةمن
ةمننا كل سابقة, لكن هداية النابة النابة، غير الهداية وهذه
. هداية ازداد ربه إلى النسان أناب
وتعننالى تبننارك الله الكريمة: عصمة الية هذه فوائد وةمن
)) إليه (( ِنيهد يلقوله:  والمخالفات البدع ةمن ينيب ةمن

إلننى هدايننة فيهننا ليننس البدع البدع, لن ضد شك بل وهذا
. ضللة هي بل الله

اللننه إلى النابة على الكريمة: الحث الية هذه فوائد وةمن
. للهداية سبب لنه وجل عز



)) ِنينيصصب (( منلقوله:  الجبرية على فوائدها: الرد وةمن
الفعننال يضننيفون ل العبنند, والجبريننة إلننى الفعل فأضا,ف

اختيننار, ول إراد ة بغيننر يفعننل العبد : إن يقولون العبد إلى
الجبريننة, وهمننا علننى ورد القدريننة علننى رد إذا الية ففي

؟ الوسننط المذهب هو ةمتطرفتان, فما ةمبتدعتان طائفتان
على يجبر ل النسان : إن يقول الذي هو الوسط المذهب

أجبره, أحدا أن يشعر باختياره, ول الفعل يفعل وأنه عمله
اللننه بمشننيئة واقع ةمنه وقع الذي الفعل هذا أن نعلم لكننا

فنني بشننيء النسننان يسننتقل أن يمكننن اللننه, ول وإراد ة
. وجل, نعم عز الله دون ةمن الكون

فيهننا بآيننة النسننان ةمننر فيكم, إذا الله بارك : شيخالسائل
يشننرع هننل الصننل ة خارج أم الصل ة في سواء النبياء ذكر
؟. عليهم يصلي أن له

وسلم. عليه الله صلى الرسول : ل, إلالشيخ
؟ الصل ة خارج : ولوالسائل
ةمننر إذا الرسول أن نعلم ةما الصل ة, لنه خارج : ولوالشيخ

عليهم,  سلم بالرسل
علينننا ةمننر إذا وسلم عليه الله صلى نبينا أقصد : أناالسائل

؟ الصل ة في قراء ة في
إذا أنننت, إل حال أي في عليه فصلي عليك ةمر : إذاالشيخ

. فل الخلء على كنت
تبننارك اللننه قننال الرجيم الشيطان ةمن بالله : أعوذالشيخ
نحوحصص ا بصصه وصب ى م ا الدِنين من لكم (( شرع:  وتعالى

 ؟ هو خاص لقب لهم الكرام الرسل هؤلء أن لنا ) سبق)
الرسل ةمن العزم : أولواالطالب



فنني القرآن في ذكروا الرسل ةمن العزم أولوا : همالشيخ
: ةموضعين. الطالب ةموضع؟ كم ةموضع, في ةمن أكثر

الحننزاب: سننور ة فنني ؟ ةموضننعين, الول : فننيالشننيخ
نحوح ومن ومنك ميث اقهم النبيين من أخذن ا (( وإذ

). والموضع) مرِنيم ابن وعيسب ى ومحوسب ى وإبراهيم
 ؟ الثاني
الصصدِنين أقيمحوا (( أن:  وتعننالى تبارك الله : قولالشيخ

أقيمصصحوا (( أن ةمعنننى ةمننا تفسننيرية, لكننن ؟ ) ةمعناهننا)
فنني فيننه, العننوج عننوج ل ةمسننتقيما افعلننوه  ؟)) الدِنين
 ؟ ةمتطرفين بأةمرين يكون الدين

والبدع. البتداع : أولالطالب
 ؟ : ل, نعمالشيخ

والنقص. فيه التقصير الدين, والثاني في : الغلوالطالب
 ؟ النسان على أخطر أيهما والتقصير : الغلوالشيخ

: الغلو.الطالب
 ؟ : الغلو, لماذاالشيخ

زياد ة. الغلو : لنالطالب
الدين.  في نقصا يعتبر أيضا : هذاالشيخ

عليه. هو بما ويؤةمن يعتقد : أنهالطالب
يكنناد فل النندين هننو هننذا حننق, وأن على أنه : يعتقدالشيخ

ةما يصلح أن ويحاول ةمقصر أنه فيعر,ف المقصر يتركه, أةما
.طيب,   فيه قصر

عم ا:  تعننالى اللننه قال : ثمالقارئ عو كقصصحوا ((  صر عف صال عت من مإ ممصص
مد مع كم عم ا عب كه عء كم عج ا مل مع مل حي ا ا مغ مم عب كه عن مي محوال عب عل ةة عو عم مل مت عك عق عب عس

من عك ممصص دبصص علصصب ى عر حل مإ عجصص ممب ى عأ عسصص ع ي كم مضصص كق مم عل كهصص عن مي صن عب مإ عو



عن مذِني صل كثحوا ا مر عب كأو عت ا مك مل من ا مم ممصص مه مد معصص مفصص ي عب كك عل كه عشصص منصص مم
حب مرِني ].14) [الشورى:) كم

فصص ي الدِنيصص ان أهل )) أ ي تفرقحوا " (( وم ا:  الشيخ 
بعصصد من (( إال بعض وكفر بعضهم وحد بأن الدِنين

)) مصصن (( بغيصص ا )) ب التحوحيصصد العلصصم جصص اءهم مصص ا
 )) " (( بينهم الك افرِنين

الدِنيصص ان أهل " أ ي:  المؤلف يقول))  تفرقحوا (( وم ا
سور ة في وتعالى تبارك الله ذكر جيد, وقد تفسير  وهذا"

إال الكتصص اب أوتصصحوا الصصذِنين تفصصرق (( وم ا:  قوله البينة
الية هذه : إن نقول ) فهل) البينة ج اءتهم م ا بعد من

المننراد ويكون البينة بآية )) تخصص تفرقوا (( وةما العاةمة
(( وةمننا عاةمننة : هي نقول أو الكتاب أوتوا الذين تفرق وةما

ذكننر وإذا الفننراد ةمننن )) بعض الكتاب أوتوا الذين تفرقوا
ةمخصصننا يعد ل فإنه العام حكم يطابق بحكم الفراد بعض

؟.
بعنض ذكنر إذا أصنولية: أننه قاعد ة : وهذه الثاني الجواب

بتخصيص, ةمثنناله ليس هذا العام يطابق بحكم العام أفراد
ةمنهم, هننل وهو ةمحمدا : أكرم قلت ثم الطلبة قلت: أكرم

يوافننق بحكننم ذكننره ل, إذن ؟ سننواه تكرم أل يقتضي هذا
فهذا يخالف كان لو به, أةما تخصيصه يقتضي ل العام حكم

تكننرم : ل قلننت ثننم الطلبننة : أكننرم قلننت إذا تخصننيص
العام.  حكم عن حكمه يخرج ةمحمدا, فحينئذ

بغيصص ا العلصصم جصص اءهم مصص ا بعد من إال تفرقحوا (( وم ا
وكفصصر بعضصصهم وحد " بأن:  المؤلف ) وقول) بينهم
المشصصركين علب ى (( كبر:  لقوله ةمناسب هذا"  بعض

يكننون أن ةمننن أوسننع فالختل,ف ) وإل) إليه تدعحوهم م ا



جصص اءهم مصص ا بعد من (( إال والكفر؛ التوحيد في اختل,ف
قاةمت علم, قد عن تفرقهم ) فيكون) بينهم بغي ا العلم
أي لجله  ةمفعول)) بينهم بغي ا ((:  وقوله الحجة عليهم

والعدوان.  للبغي تفرقهم أن
الجصصزاء )) بتأخير ربك من سبقت كلمة " (( ولحوال

(( آخره  إلى)) " بينهم لقض ي مسمب ى أجل (( إلب ى
* ولصصحوال بينهصصم بغيصص ا العلصصم جصص اءهم م ا بعد من إال

الله ةمن سبقت التي  والكلمة)) ربك من سبقت كلمة
أجل " (( إلب ى وجل عز الله يوافوا حتى الجزاء تأخير هو

القي امصصصة ِنيصصصحوم " وهصصصحو ةمعيننننن أي)) "  مسصصصمب ى
" الدني ا ف ي الك افرِنين )) بتعذِنيب بينهم (( لقض ي
بينهننم, وأهلننك وحكننم فصننل  أي)) بينهصصم (( لقضصص ي

الننذين الشننارح: " (( وإن الموحدون. يقول وأبقي الكفار
(( لفي والنصارى اليهود )) وهم بعدهم ةمن الكتاب أورثوا
)) (( ةمريننب وسلم عليه الله صلى ةمحمد )) ةمن ةمنه شك

كلمصة (( ولصحوال:  وجننل عننز " قننوله الريبننة فنني ةموقننع
وجننل عننز قضننى أنننه هنني ) الكلمننة) ربك من سبقت

تعننالى اللننه أشننار واختبارا, وقد فتنة عنهم العذاب بتأخير
الله ش اء (( ولحو:  تعالى بقوله والختبار الفتنة هذه إلى

) لننو) ببعصصض بعضصصكم ليبلصصحوا ولكصصن منهصصم النتصر
بقنني ةمحننل, ول للجهنناد بقي ةما وأهلكهم ةمنهم الله انتصر

ليبلصحوا (( ولكصنقننال:  واختبننار, ولهننذا ةمحنة للمؤةمنين
فلصصن اللصصه سبيل ف ي قتلحوا والذِنين ببعض بعضكم

). ) أعم الهم ِنيضل
وذلننك ةمحنندد ةمعين ) أي) مسمب ى أجل (( إلب ى:  وقوله

ول يتقنندم ل اللننه علننم فنني ةمحنندد القيام القيام, يوم يوم



يتقنندم ل اللننه قبل ةمن ةمحدد النسان ةموت أن يتأخر, كما
يتأخر.  ول

شصصك لف ي بعدهم من الكت اب أورثحوا الذِنين (( وإن
أي: أعطننوه, الكتنناب أورثننوا الننذين ) وإن) مرِنيصصب منه

الننوارث أن تعب, كما بدون ةمجانا, يعني ؟ بعوض أو ةمجانا
الكتصص اب (( أورثصصحواةمجانننا,  تعننب بدون ةمورثه ةمال يرث
والنجيننل التننورا ة هنننا بالكتاب المراد  هل)) بعدهم من

الصصذِنين (( وإن المعنننى ويكون القرآن بالكتاب المراد أو
 أي)) بعصصدهم (( مصن القننرآن   وهو)) الكت اب أورثحوا

(( لفنني وغيرهننم الكتنناب أهننل ةمننن تفرقوا الذين بعد ةمن
الننذي هننذا )) ؟ (( ةمريننب الكتنناب هذا ةمن )) أي ةمنه شك

تعننالى, اللننه رحمننه المؤلننف إليننه ذهب ةمما أحسن أقوله
والنجيننل التننورا ة بالكتنناب المراد : أن قوله يفيد المؤلف

لهننم  فنناليهود" والنصصص ارى اليهصصحود " هصصمقننال:  لنننه
المننراد أن الظنناهر النجيل, ولكننن لهم والنصارى التورا ة
هذا ةمن أي))  منه شك (( لف ي القرآن هذا هو بالكتاب
ةمننن أشنند الريبة, والريبننة في ةموقع))  (( مرِنيب الكتاب
الضننمير بننارد يكننون قنند وقلق, الشاك ارتياب لنها الشك
الرتياب أن أشد, والغالب المرتاب قلق, لكن عنده ليس
أن يقتضني ةمنهنا واحند كنل النتي الدلنة تعارض ةمع يكون
ويقلننق, لكننن ويننتردد النسننان فيرتاب إليه ةمصيره يكون
إلننى يننؤدي ل لكننن هننذا في شك ل شك هو المجرد الشك
يبقننى الدلننة, حينئننذ وتعارضننت وقننوي عظم إذا إل الريبة

شديد. ارتياب في النسان


